
ְקַית) לֹוּפהַַ ַמֲחלֹות נָּה בִּ  Diseases of faba bean (גינה בקית) פולה מחלות (גִּ

 .Vicia faba L. var. major = Faba sativa Moench הגינה פול הנַָּגִַּהַַ לֹוּפ

    10 Dec. 2021 

יםחַַ  Bacteria חיידקים ְיַדקִּ

בֹון  Bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ַחְיַדִקי ַרְך ִרקָּ

    
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. = Erwinia carotovora subsp. 

carotovora (Jones) Bergey et al 

   

ּיֹות ְטרִּ ּיָּהּפִַּ ּוְדמּוֵיי ּפִּ  ְטרִּ

ּיֹות) ְטרִּ ה-ּפִּ  (ֵביצָּ

 פטרייה ודמויי פטריות

 (ביצה פטריות)
Fungi and fungus-like (Oomycetes) 

 Rust הפול חלדון לֹוּפהַַ ֶחְלדֹון

    Uromyces viciae-fabae var. viciae-fabae (Pers.) Schröt = U. fabae (Pers.) Syd. 

 Bean rust תהשעועי חלדון יתעִַעּוְשַהַַ ֶחְלדֹון

    Uromyces appendiculatus Strauss = U. phaseoli Winter 

 Downy mildew [of faba bean] הפול כשותית לֹוּפהַַ ְכׁשּוִתית

    Peronospora sp. 

    P. viciae (Berk.) Gäum. 

פֹון הִַׁשדָּ  Ascochyta of faba bean פולב האסקוכיט שידפון ּפֹולבַַ ַאְסקֹוִכיטָּ

    Ascochyta fabae Speg. 

    Teleomorph: Didymella fabae Jellis & Punith. 

 Stemphylium leaf spot סטמפיליום כתמי םּויילְַפִַמְַטֶַסְַ ימַ תְַכִַ

    Stemphylium botryosum Wallr. f. lactucae Padhi & Snyder 

י י ִכְתמ   Leaf spot of faba bean הפול עלי כתמי ַהּפֹול ֲעל 

    Phyllosticta trifolii Richon 

 Choclate spot שוקולד כתמי דלַָּקֹוֹוׁש ימַ תְַכִַ

    Botrytis fabae Sardina  

    Teleomorph: Botryotinia fabae Lu & Wu 

ֶרׁש ַמק  Rhizoctonia stalk rot שורש מק ׁשֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

 Pythium root rot מקמקת ַמְקֶמֶקת

    Pythium sp. 

 Powdery mildew [of pea] האפונהַחוןקמ הנַָּפּואֲַהַָּ ןחֹומְַקִַ

     Erysiphe pisi DC. var. pisi; anamorph: Oidium sp. 

ה ִקְׁשיֹון טָּ טָּ  Charcoal rot הבטטהַיוןקש ַהבָּ



    
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola 

Taubenh. 

 White mold גדולה קשיונה ְגדֹולָּה הִקְׁשיֹונַָּ

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

 Drop קטנה קשיונה הנַָּטַַקְַ ִקְׁשיֹונָּה

    Sclerotinia minor Jagger = S. intermedia Ramsey 

      

ּיֹות ימִּ  Nematodes נימיות נִּ

ִצים ִניִמית  Root-knot nematodes עפצים נימית ֲעפָּ

    Meloidogyne spp. 

      

ים יפִּ ים ְנגִּ יפֹונִּ  Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּוְנגִּ

 Not reported  דווחו לא דווחו לא

 

 

 

 

 


